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oŚwIADczENIE MAJĄTKoWE A\TA

, kierownika jednostki

.',. . *..L, .. ..' ...... 'T",.,.\....n. ..r...
(nr.ejsco$o.c, ,dniar

l' osoba sk]adaiąca oświadczenie obow iązana jesl do zgodnego z pmwdą. Starannego izupelne8o w}p€łnienia
każd€.j z rubryk'
leżeliposzczególne rubryki ie zna'jdująw konkrehym przypadku zastosowania. należy wpisać 

''nie 
dolyczy"

osoba składąiaca oświadczenie obowiązanajest określić przynależność poszczególnycb składnikórv
mająlkow}ch. dochodóN i zobowiązań do mają1ku odrębnego i mająlku objęlego ma]Ż€ńską wspólnośtią

Os$ird./(nie maJarko$e dor)c/) mdjarklr s kr"'u /a smnica.
oś!!iadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne'
w części A oświadczenia Żawane są infonnacjeiawne. w części B zaś infornracje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania skladającego oświadczenie otaz miejsca połoźenia niefuchomości-

czĘsc A

(imiona inazwisko oraz nazsisko rodowe)

2.

5.
6.

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisalni ustawy Z dnia 2l sierpnia ]997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności

gospodarczej przez osoby pe]n;ące funkcje publicznę (Dz' L]' Nr I06. poz' 679' z ]998 r. Nr I l3. poz. 7l5 i

Nr l62' poz. l l26. z l999 r. Nr49. poŻ' 483. z2000 r' Nr26' poz.306 orazz 2002I' Nr 1I3. poz' 984 iNr
2l4.poz' l806) ora7 ustawy z dnia 8 malca I990r.osamolządziegminnym(Dz'U.z200]r'Nrl42.poz.
l59l oraz z 2002 r' Nr 2], poz. 220. Nr 62' poŻ' 558. Nr 1 l3. poz' 98'l. Nt l53. poz. l27] i Nr 2] 4. poz'

l806). zgodnie z art' 24h tej ustawy oświadczam' Że posiadam wchodzące w skład małŹeńskiej wspólności

mająlkowej Iub sranowiące nój mająiek odrębny:

l. Zasob5 pieniężne:
_ (lodki pieniężneŻgrolnadzjnew!\aluciepol.kiej:''':'.....|'.''l\..ri'''''.'''''.'''''...'''''.''

.,r.'".L ;,., n1,.......,:,.,. 1,iT...,,. -:..... n",..,1\* *,.............\\

organizacyjnej gminy,

- irodki pienię/ne /gromadzone rł walucic obcei: 'lluu'J"L.tr'-r...'-11



na kwotę:

II.
t.
2.
.l

4.

LŁ

t.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

udzial1 tc.tanor-łią paliet rłi<ksz1 nil l0oo ud/ialo\^ u .polce| .:)'.'_'ł.l-\.'.r-\

;,;.;,;,"i;;";;".i..,*i".i *,"*" "oilr,t- 
o".n"o " *i'"*;u;;, ; ;" ;'t, -,

I

tv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenla akcj i: 'lrr" ' i\ ''!l1i*'y'""

akcie te stanowią pakieI więks/) ni7 l0"o akcji rł snółc., .u-"'''^l.'.i...L:.1

Z tego tytułu osiągnź'em(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

podlegalo zbyciu

' /n t ! '.ś -!'Ąi:l!ł
w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia. od kogo: ' '.......

.l,,,-'.JL}1łux.'''''''....

Nabyłem(am) (nabył mój małzonek' z wyłączeniem mienia pzynależnego dojego majątku

odrębnego) od skarbu Państwa. inne-j państwowej osoby prawnej 
' 
jednostek samorządu

terytoriaInego. ich związków tub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie. które



vI.
l'Prowadzędziałalnośćgospodarcząl2]inależfpodaćfonnęprawnąiprzedmiotdziałalności):..''''''.
. -.,....rrj'-..,...^.......

_ wspólniez innymiorolorni .,r,'"''.Ll1i.rił...''''.:.:.:l''''.:.:.]. .........'. .-. '.... i''l;.....
Z tego t}łułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłyń przychód i dochócl w wysokości: r:li9. ł,;ti1.'li,'

2. Zarządzam działalnością gos

działalności (należf podać formę

podarczą lub jestem przedstawicielem' pełnomocnikiem takiei
prawną i przedmiot działalności):

_ osobiście. 'liil,' 'i\r łr1litL1

_ wspólnie z innym i osobami . lT,'it,..ilrh1r:'L1

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokos"i' .r,it . Jciitrtux

vrr.
l . W spółkach handlowych (nazwa' siedziba społu): 'ni.'", ' 'iLLir1t'w1

- jestem czlonkieln /ar,/ądu lod kieo} 
':'''.!r...,ui,^.ł.1\Ą

_iestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):.in'u..J.t'4-x...''''

_ jestem członkiem komisji rewizyinej (od kiedy) .łru '([r|t*!ł

Z tego t)łułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym doclród w wysokosci: rr'ir..,:ItŁ1:L.r6

2' W spóldzielniach: ..L't....|r 'tl\i tr tt/l
jestem cŻłonkiem zaruądu (od kiedy): 'ńt '. r!.!1.*1,

_ jestem cŻłonkiem rady nadzorczejlrl 1ocl kierlr): . t,ir_ ' . ili:'łl1t'L.i

'' ''''' ''''''''\' iI_ 
'iestem czlonkiem komisji re$iŻ)jnej (od lied) 

': 
'!.tL..'lłr.rł_]_.!,t 'l

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokosci: lriil' 'il*r1r:lł1

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: .ł:Lu. rIiIL,łr:l-'1



_ jesteln czlonkiem /arlądu lod kiedyl: '.,,'-..,i'l'^"^_r '''''.

_ je\leln członkjem rad) nad/orczei 'od kied) ): .]l!L'.L\lf,..''l4}'

_ iesteln członkiem komisji re\Ąil)inej lod Li.al l:''ł."''"\'"\..''-'l7.

Z tego t}łułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyrn dochód w wysokosci: .,niu. 'u\lłryuy

IX. Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej l0 000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanic7n]ch naleŻ} podac marlę. model irok produkcji]:

'\_u'!':'^..-1'n,'.'(,, \'1''il..Ir'.v.1''g...,''.nr,,iir,ł'lll'łr_'''.*''1'.'[.u.1*.,.'.''-.''''''....
.. n. u.,"."i1'. ".;.u......

X. Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej l0 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i

pożyczki oraz warunki. najakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z.jakim zdarzeniem' w

idliei \Ą\.oLości': '.'..'r... rl,.Llrr:-, ' '..ĄĄ


